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A madarak vonulása Manonvilleban. 

Báró d ' H A M O N V I L L E - t Ó l . 

1895. évi tavaszán. 

1. A rétisas (Haliaetus albicillus L.)* április 
hó 1-én halászott a Danrpré-tavon. Egy tíz darab
ból álló csapat, mely elfáradt, megmaradt április 
hó 6-ától 13-áig a Bomeix-tavon. Ezek a mada
rak halászó-helyüket csak akkor hagyták el, 
mikor tojtak, mert április hó 10-én egy lelőtt 
tojóban dió nagyságú tojás volt. 

2. A vörös kánya (Milvus ictinus Sav.)márez. 
15-én érkezett. 

3. A fekete kánya (M. Korschun Gm.) meg
érkezet február 28-án és márez. hó 1-én párzik. 

4. A kaba (Falco subbuteo Bechst.J párosá
val jöt t meg április 22-én. 

5. A közönséges vércse (Cerchneis tinnuncula 
li.) mely ez évben kivételesen elköltözött, visz-
szatért márez. 11-én. 

6. A z erdei füles bagoly (Asio otus L.) mely 
az egész telet a fenyveken húzta k i , fészkelés 
végett márez. 18-án távozott. 

7. A nyaktekerő (Yunx torquilla L.) április 
hó 11-én jött meg. 

8. A kakuk (Cuculus canorus L.) április 1 -én 
szól először Grenayben és 3-án Mou l in - au -
boisban. 

9. A banka (Upupa epops) április 10-én jö t t 
hozzánk. 

10. A szajkó (Garrulus glandarius L.)nálunk 
állandó madár, mindazonáltal május hó elején 
nagy csoportok vonultak. Ugyan e hó 21-én lát
tam egy 16 darabból álló csapatot. 

11. A közép gébics (Lanius minor Gm.) meg
érkezett május 10-én. 

12. A veresfejű gébics (Lanius Senator) május 
4-én. 

13. A tövisszúró gébics (Lanius collurio 
L i n n j , május hó 1-én. 

14. A keresztcsőr (Loxia curvirostra L.) hoz
zánk ápril 29-én érkezett. Ugy látszik, hogy az 
már fészkelt a magas hegységben, mert majd
nem minden esztendőben látjuk azt május vagy 
júniusban. 

15. A magtörőpinty (Coccothraustes vulgaris 
l ' a l l . j márczius hó 22-én érkezett. 

* A tudományos neveket a Frivaldszky-féle i . l w 
Hungáriáé* szerint adjuk. 

M. 0. K. 

Passage des Oiseaux á Manonville. 

Par Le Báron D ' H A M O N V I L L E . 

Printemps 1895. 

1. Le balbusard (Haliaetus albicillus L.)* 
péchait le 1 avr i l á l 'E tang Dampré. Une troupe 
de 10 est restée sur l'étang Romeix qui était 
lache, depuis le 6 avr i l jusqu 'au 13. Ces oiseaux 
n'ont quitté leur l ieu de peche, qu'á cause de 
leur ponté; car une ? tuée le 10, avais un 
oeuf gros comme une noix. 

2. L e milau royal (Milvus ictinus Sav.,) ar-
rivé le 15 mars. 

3. L e milan noir (M. Korschun Gm.) arrive 
le 28 fevrier et s'accouple le 1 mars. 

4. L e hobereau (Falco subbuteo L.) passe 
accouplé le 22 avr i l . 

5. L a cresserelle (Cerchneis tinnuncula L . J 
qui avait exceptionellement érnigré cetté année 
est revenue le 11 mars. 

6. L e moyen duc (Asio Otus L . j , qui a passé 
tout l 'hiver sur des coniféres l u i servant de per-
choir ; les quittent pour nicber le 18 mars. 

7. L e torcol (Yunx torquilla L.) arrive le 
11 avr i l . 

8. L e coucou (Cuculus canorus L.) chante le 
premier avr i l á Grenay, et le 3 au Moul in -au-
bois. 

9. L a huppe (Upupa epopes L.) nous arrive 
le 10 avr i l . 

10. L e geai (Garrulus glandarius L.) est 
sédentaire ce qui ne nous empéche pas d'en 
avoir de gros passage dans le commencement 
de mai . L e 21 du mérne mois, j ' e n a i encore v u 
une bände de 10 individus. 

11. L a pie-griéclie d'Italie (Lanius minor 
Gm.) arrive le 10 mai . 

12. L a pie-rousse (Lanius Senator L.) le 
4 mai . 

13. L a pie-écoreheur (L. collurio L . j le 
1 mai . 

14. L e bec-croisé (Loxia curvirostra L.) nous 
passe le 29 avr i l . II a déjá du nicher dans les 
hautes montagnes, car nous le voyons presque 
chaque année, en mai ou j u i n . 

15. L e gros-bec (Coccothraustes vulgaris 
Pali .) passe le 22 mars. 

* Les noms scieutifiques sont donés d'aprés l'Aves 
Hungáriáé conseripsit J . Frivaldszhj. 1891. 

B. C. 0. H. 
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16. Az erdei pinty (Fringilla coelebs L . ) 
visszatért február hó 25-én és első énekét már
czius 10-én lehet hal lani . 

17. A zöldike (Ligurinus cldoris Linn.) már
czius 25-én tért vissza. 

18. A girliczpinty (Serinus hortuhtnxs Koch.) 
márczius hó végén érkezett és április elsején 
énekel. 

19. A sordé (Emberiza miliaria) márczius 
28-án érkezett. 

20. A nádi sármány (E. schoeniclus L . ) már
czius 30-án már újra letelepedett az összes 
tavainkon. 

21. A mezei pacsirta (Alauda arvensis L . ) 
márczius 3-án megmérhetetlen csapatban ér
kezett, és első énekét 11-én lehetett hal lani . 

22. A parlagi pipis (Anthus campestris L . ) 
május 7-én jöt t meg. 

23. A z erdei pacsirta (A. triviális L . ) márczius 
28-án kezdi vonulását. 

24. A réti pipis (A. pratensis L . ) 5 nappal 
előzte meg az előbbit. 

25. A sárga barázda-billegető (Motacilla flava 
L . ) márczius 31-én csoportokban mutatkozik. 

26. A fehér barázda-billegető (M. alba L . ) 
már márczius 7-ike óta itt van. 

27. A sárga rigó (Oriolus galbula L . ) megér
kezett ápril 24-én és énekel is aznap. 

28. A z örvös rigó (Turdus lorquatus L . ) 
április 6-án érkezett. 

29. A boros rigó (T. iliacus L . ) nagyban 
vonul márczius 28-án. 

30. A z éneklő rigó (T. musicus L . ) első éne
két márczius 11-én lehetett ha l lan i . 

31. A vörösbegy (Erithacus rubecula L . ) 
márczius 1 8 á n már hallható. 

32. A fülemüle (E. luscinia L . ) április hó első 
napjaiban érkezett meg és csak 8-án énekel. 

33. A kékbegy (E. cyaneculus Wol f . ) április 
5-én kezd vonuln i és vonulása eltart 12-ig. 

34. A hegyi füstiké (Ruticilla tithys Scop.) 
márczius 23 i k a óta már itt van, és e hó végéig 
v o n u l ; május 22-én fiókai már elhagyták a 
fészköket. 

35. A hantmadár (Saxicola oenanthe L.) 
április 6—9-ike között érkezett. 

36. A csaláncsúcs (Pratincola rubelra L.) 
április 9-én jött meg. 

37. A z Accentor moduláris L . márczius hó 
21-én jöt t meg. 

1G. Le pinson (Fringilla coelebs L . ) nous 
revient le 25 février et fait entendre son 1 chant 
le 10 mars. 

17. L e verdier (Ligurinus cldoris L . ) revient 
le 25 mars. 

18. L e cini (Serinus hortulaniis Koch . ) arrive 
fin mars et chante le 1 av r i l . 

19. L e proyer (Emberiza miliaria L . ) passe 
le 28 mars. 

20. L e bruant-de-roseaux (E. sclioeniclus 
L. ) est déjá reinstallé sur tous nos étaugs le 
30 mars. 

21. L'alouette des champs (Alauda arvensis 
L. ) passe le 3 mars en troupes immenses, et 
fait entendre son premier chant le 11. 

22. L a rousseline (Anthus campestris L . ) 
passe le 7 mai . 

23. L e pipi des arbre (A. triviális L . ) com-
mence son passage le 28 mars. 

24. L e pipi des prés (A. pratensis L . ) le pré-
céde de 5 jours. 

25. L a bergeronnette printaniére (Motacilla 
flava L . ) se montre en troupe le 31 mars. 

26. L a lavandiére grise (M. alba L . ) revient 
dés le 7 mars. 

27. L e loriot (Oriolus galbula L.) arrive le 
24 avr i l et chante le mérne jour . 

28. L e merte áplastron (Turdus torquatus 
L.) passe le 6 avr i l . 

29. L e merle mauvis (T. iliacus L . ) se montre 
en gros passage le 28 mars. 

30. L a grive (T. musicus L . ) fait entendre 
son premier chant le 11 mars. 

31. L e rouge-gorge (Erithacus rubecula L . ) 
se fait entendre le 18 mars. 

32. L e rossignole (E. luscinia L . ) arrive 
dans les premiers jours d 'avri l et ne chant que 
le 8. 

33. L a gorge-bleue (Erithacus cyaneculus 
W.) cimimence á passer le 5 avr i l et continue 
jusqu'au 12. 

34. L e rouge-queue (Ruticilla tithys Scop.) 
arrive dés le 23 mars et passe jusqu ä la fin 
du mois, le 22 mai des petits ont déjá qnitté 
le n id . 

35. L e traquet motteux (Saxicola oenanthe 
L.) arrive du 6 au 9 av r i l . 

36. L e tarier (Pratincola rubelra L . ) arrive 
le 9 av r i l . 

37. L e mouchet (Accetdor modularis L . ) ar
rive le 21 mars. 
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38. A barátfüleműle (Sylvia atricapiUa B.) 
megjött márczius elsején és 9-én kezd énekelni. 

39. A kerti poszáta (Sylvia horteusis Bechst.) 
csak április 25-én mutatkozik. 

40. A közönséges poszáta (Sylvia curnica B.) 
megjött április 15-én. de csak május 2-án éne
kel , fészkét pedig 12-én kezdi rakni . 

41. A nádi rigó (Acrocephalus arundinaceus 
Gm.) április 27-én kezd jelentkezni. 

42. A sáska poszáta (Locustella naevia B o d . J 
április 28-án már hallható. 

4P». A foltos nádi poszáta (A. phragmitis 
Beeh.) április 7-én kezd jelentkezni. 

44. A fitiszmadár (Ficedula Iroehilus L.) 
április elsején látható. 

45. A csílp-csalp (Ficedula rufa Bechst.J 
márczius 23-án jöt t meg. 

46. A Ficedula Bonellii V i e i l . április 10-én 
hallható. 

47. Az örvös légykapó (Muscicapa coliaris 
Bech. j április 10-én jött , fészkét május 8-án 
kezdi építeni, és ugyan e hó 20-án költ. 

48. A szürke légykapó (Muscicapa grisola B.) 
május 3-án jöt t . 

49. A füsti fecske (Hirundo rustieuB.) április 
1-én érkezett; a házunkba fészkelő azonban 
csak 10-én. 

50. A házi fecske (Chel'ulon urbica B.) csak 
április 28-án érkezett, de fészke építéséhez mái-
másnap fog bele. A két megelőző faj egyre ke-
vesbedik és néhány év óta már szinte r i tka . 

51. A parti fecske (Cotyle riparia B.) a tava
kon már április 13-óta nagy csapatokban röpül. 

52. A sarlós fecske (Cypselus apus L.) egy
szerre jö t t meg május elsején előőrsök nélkül. 

53. Az ön>ösgalamb (ColumbapalumbusL.) 
márczius 10-én jöt t meg. 

54. A vad galamb (Columba oenas B.) már
czius 13-án érkezett. 

55. A gerücze (Turtur auritus Gr.) ápril 
végén jö t t meg és 26-án turbékolni kezd. 

56. A fürj (Coturni.r daelytisonans Mey.J 
első pitypalaty május 19-én. 

57. A kis juhászka (Aegialüis fluviatilis 
Bech . j vizek partjain április 11 -én mutat
kozik. 

58. A bíbicz (Vanellus cristatusB.) márczius 
20 és 28-ika között számosan jött . 

Aquila. II. 

38. L a fauvelte ä tele nőire (Sylvia ulri-
Capilla B.) arrive le premier mars etcommence 
a chanter le 9. 

39. L a fauvelte des jardius (Sylvia, horteiisis 
Bechst . j ne se montre que le 25 avr i l . 

40. L a babillarde (Sylvia curruca L.) arrive 
le 15 avr i l , chante seulement le 2 mai et com-
mence son nid le 12. 

41. L'effarvatle (Acrocephalus arundinaceus 
Gm.) commence á arriver le 27 avr i l . 

42. L a locustelle (Locustella naevia Boddj se 
fait entendre le 28 avr i l . 

43. L a phragmite des Jones (Acrocephalus 
phragmitis Bechst.j commence á arriver le 
7 av r i l . 

44. L e pouillot, jilis (Ficedula Iroehilus B.) 
se montre le premier av r i l . 

45. L e pouillot véloce (F. rufa B.) arrive le 
23 mars. 

46. L e pouillot bonelli (F. Bonellii V.) se fait 
entendre le 10 avr i l . 

47. L e gobe-mouclie á collier (Muscicapa 
coliaris B.) arrive le 10 avr i l , commence son 
n id le 8 mai et couve le 20 du mérne mois. 

48. L e butalis gris (Muscicapa grisola L.) 
arrive le 3 mai . 

49. L'hirondelle de cheminée (Hirundo rustica 
L.) arrive le premier a v r i l ; le notres seulement 
le 10. 

50. L'hirondelle cul-bla>ic (Chelidon urbica 
L. ) arrive seulement le 28 avr i l , mais com
mence á bátir son n id dés le lendemain. Les 
deux espéces précédentes diminuent et devi-
ennent presque rares depuis quelques an-
nées. 

51. L e cotyle de rivage (Cotyle ripariaL.) 
vole en troupe sur les étangs, dés le 13 avr i l . 

52. L e martinét noir (Cypselus apus L.) ar
rive en bloc et sans avant-garde le premier mai . 

53. L a colombe ramier (Columba palumbus 
B.) passe le 10 mars. 

54. L e colombin (C. oenas B.) arrive le 13 
mars. 

55. L a tourterelle (Turtur auritus G r a y J ar
rive fin avr i l , et commence á roucouler le 26. 

56. L a caille (Coturnix dactylisonans M.ej) 
fait entendre son premier chant le 19 mai . 

57. L e gravelot des Philippines (Aegialüis 
fluviatilis B.) se montre sur le bord de nos eaux 
l e l i av r i l . 

58. L e vauneau huppé (Vanellus eristatus 
B.) passe abondamment du 20 au 28 mars. 
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59. A szalonka (Scolopax rusticula L.) már
czius 20- án kezd húzni. 

60. A sárszalonka (Gallinago scolopacina 
Bech.) február 10-ike óta mutatkozik. 

61. A Totanus ochropus L . folyóinkban április 
2 és 6-ika között kezd jelentkezni. 

62. A vizi gúvat (Rallus aquaticus L . ) tá
vúnkra márczius 31-én érkezett. 

63. A szárcsa (Fulica atra L.) márczius 14-én 
kezd érkezni. 

64. A daru (Grus cinerea L . ) átvonul a vidé
ken márczius 16 és 24-e között. 

65. A gólya (Ciconia alba L.) márczius 28-án 
mutatkozik. 

66. A nagy vad lúd (Anser cinereus Mey.) 
patakainkon február 16 és 23-ika között kezd 
mutatkozni. 

67. A kanalas récze (Spatula clypeata L . ) 
márczius 31-én érkezett. 

68. A fütyülő récze (Mareca Pénelopé L.) 
április elsején mutatkozik. 

69. A csörgő récze (Querqueduia crecca L.) 
tavainkra nagy csapatokban érkezett április 
elsején. 

70. A fehér szemű récze (Nyroca leucoph-
thaimos L . ) visszatért április elsején. 

71. A hosszúcsőrü buvárrécze (Mergus serra-
ior L ) márczius utolsó napjaiban kezd mutat
kozni tojókból és hímekből álló kis csapatokban 
a Mosée taván. 

72. A nagy vöcsök (Podiceps eristatus L . ) 
márczius 30-án már le van telepedve a m i 
tavainkon. 

73. A kis cöcsök (Podiceps minor L . ) a pata
kok mentén márczius 15 óta kezd muta tkozni . 

59. La bécasse (Scolopax rusticola L) com-
mence a cvouler le 20 mars. 

60. L a liécassiuc (Gallinagoscolopacina l>p.) 
se montre dés le 10 février. 

61. L e Chevalier cul-blanc (Totanus ochropus 
L . ) se montre sur nos ruisseaux du 2 au 6 av r i l . 

62. L e rále d'eau(RallusaquaticusL.)arrive 
aux étangs le 31 mars. 

63. L a foulque macroule (Fulica atra L . ) 
commence ä arriver le 14 mars. 

64. L a grue cendrée (Grus cinerea L.) tra-
verse le pays du 16 au 24 mars. 

65. L a cigogne blanche (Ciconia alba L . ) se 
montre le 28 mars. 

66. L'oic cendrée (Anser cinereus Mey) s'est 
montrée sur notre ruisseau les 16 et 23 février. 

67. Le souchet (Spatula clypeata L.) passe 
le 31 mars. 

68. L e siffleur(Mareca Pénelopé L.) se montre 
le premier avr i l . 

69. L a sarcelle (Querqueduia crecca L . ) ar
rive en grandé troupe sur les étangs le premier 
avr i l . 

70. L a fuligule nyroca (Nyroca leucophthal-
mos L . ) est de retour le premier avr i l . 

71. L e harte huppé (Mergus serrator L . ) se 
montre dans les derniers jours de mars en petité 
troupe composée de cf et de ? sur l'étang de 
la Mosée. 

72. L a grébe huppé(Podicepseristatus L.) est 
déjá installé le 30 mars sur nos étangs. 

73. L e grébe castagneux (Podiceps minor L . ) 
se montre en suivant le ruisseau depuis le 15 
mars. 

Ornithologiai jegyzetek Magyar-Ó várról és 
vidékéről. 

RlKKESSV GulDÓ-tÓl. 

1. Fringilla coelebs L . — Családjának ez a 
legkiválóbb énekese a házi veréb és a búbos pa
csirta után e vidéken kétségen kívül a leggya
koribb apró madarak közé tartozik, és még a 
legzordonabb időjárás idején sem hagyja el vég
legesen a m i vidékünket, hanem egyes példányai 
kitelelnek minálunk.* A madár éneke rendsze-

* A/. 188ó. évi okt. 28-án kaptam egy példányt, a 
melyet csak néhány nappal elébb lőttek. 

Crnitfioíogifdje Sttottjen nu<5 l t i ia- í l lr iuluira 
unb Umgebung. 

Bon ©uibo oon Biffeffp. 

I. F r i n g i l l a coelebs L . Siefer ebelfie ©djlüger 
feines ©efdjíedjtes ijt unbebingt nadj bem ^ a u s « 
fperling unb ber féaubeníerdje einer ber bier am 
jaljlreidjften oorfoniiuenbcn tölciuoögcl, íoelcber aud) 
loübrcnb ber rauben Safjresjeit unfere ©egenb nidjt 
gänjlidj oerlafjt, fonbern immer in einzelnen Irrem 
píaren überwintert.* Beginn beo ©djlages in ber 

* Sin Snljre 1885 erl)ielt iá) am 28. Dftober ein erft 
uor wenigen Sagen JUDOI gefangenes (Srempiav. 
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rint márczius hó közepén kezdődik és eltart 
legtöbbször július hó 5—6-áig. Mindazonáltal 
meg kell jegyeznem, hogy az időjárásnak is van 
mind ig néminemű, noha nem döntő befolyása 
az ének megkezdési idejére, valamint annak 
tartamára. így volt az példának okáért 1888-ban 
(a mely esztendőben a nyár igen hűvös és esős 
volt), úgy, hogy a pinty énekét még július hó 
12—13-áig is meglehetősen gyakran hallottam, 
noha e madár máskor nyáron, ha a tempera-
tura állandóan meleg, már július hó 4-én tel
jesen elnémul. És úgy látszik, hogy az ének 
megkezdése is némiképen a márczius hó folya
mán uralkodó időjárástól függ; így volt ez az 
idei tavaszszal, a mikor az, az itteni környéken 
általánosan és nagyobb számban az említett 
hónak csak 18-án volt ballható. És azt hiszem 
ezekből az itt közlött adatokból, valamint egyéb 
megfigyelésekből következtetést vonhatok arra, 
hogy az időjárási viszonyok általában magára a 
madárvonulásra is és azoknak a mi területeinkre 
való megérkezésére nézve is némi befolyással 
vannak. 

2. Carduelis elegáns Steph. — A z it teni vidé
ken nem annyira gyakori , min t az előbbi faj ; 
mindazonáltal nagyjában véve nem épen ri tka, 
söt egyes években, a melyeket közvetetlenül 
szigorú és igen havas tél előzött meg, kisebb 
számban látható, min t enyhe tél után, a mikor 
csak kevés hó esett. Azt hiszem, hogy e jelen
ség okát abban ke l l keresnünk, hogy a szigorú 
és igen havas télben, a mikor a földet gyakran 
több lábnyi vastag hótakaró borítja, táplálék 
hiányában a fiatal madarak igen jelentékeny 
része tönkre megy, a mint már arról a 
«Schwalbe» czíniű szaklap hasábjaiban meg 
is emlékeztem.* Azokban az esztendőkben, a 
mikor ezek a madarak jelentékeny Ezámban 
előfordulnak, azok őszszel, télen és nyáron 
gyakran 12—15 drbból álló csoportokba verőd
nek össze és társaságban élnek. 

3. Chrysomitris spinusL. — Előfordul ugyan, 
de sokkal gyérebben, mint az előbb tárgyalt 

* Ehhez hozzájárul — sajnosán — az is, hogy 
ugyanakkor leskelődnek leggyakrabban és legsikere
sebben utánok úgy a madarászok, mint igen gyak
ran félig-meddig felcsejjeredett sukauczok, a kik mind 
a madárfogdosással foglalkoznak, a mi némileg szin
tén hozzájárul, hogy számuk a szigorú tél folyamán 
apadjon. Ez utóbbi körülményt tárgyaltam szintén 
részletesebben a fönnebb említett helyen. 

Siegel Mi l te 3Jcärj unb íDauer besfelben meiftens 
bis 5. ober o. , \u l i . ©íeidjroorjl mufj idj jebodj 
bemerfen, bafj bie ierűeiíígenSBitterung§rjer|aItnifíe 
auf ben Beginn unb bie Tauer bes ©djlageS, roenn 
aud) feinen roefeutlidjen, fo boci) immerbin einigen 
(iiuflufj ausüben. S o habe idj 33.10. im Jahre 1888 
(meld) letzteres fidj burdj einen ungeroöhnlidj fühlen 
unb regnerifdjen Sommer ausjeidjnete) nodj bis 12. 
unb 13. J u l i jiemlidj häufig, gtnfenfdjtag oernoim 
men, roährenb berfelbe bei anbauernb tjeifjer l e i m 
peratur i n biefer Jabresjeit fdjon oom 4. J u l i an 
gändid) oerftummte. tibenfo erfcljeint aud) ber Be= 
ginn beS Schlages oon ber im Saufe bes M a r j oor= 
tjerrfdjenben SBitterung einigermaßen abhängig, 
roie 33. ro. im heurigen grütjlinge, uuifelbft berfelbe 
erft oom 18. genannten Monatco in hiefiger ©egenb 
allgemein unb jahlreidj oernommen rourbe.2lus ben 
fneben ermähnten Mittheilungen, fo roie auch aus 
anberenSJBahrnerjmungen,glaube ich aud) benSdjIufj 
folgern u i tonnen, baf; bie jeroeiligen 2BitterungS= 
oerhältniffe felbft auf ben 3ug ber Bogel im 2lHge 
meinen unb ihre Stufunft in unferen Breiten eini= 
gen Einfluß ausüben. 

2. Carduelis elegáns Steph. foiuiut nidjt fo 
jahlreidj in hiefiger ©egenb oor, roie ber oorige; 
bemungeadjtet im allgemeinen nicht eben feiten, roobl 
aber in manchen Jahrgängen, nach unmittelbaroor= 
herigen ftrengen unb fdjneereidjen Sßintem, roeit 
feltener ju bemerfen, toie nach gelinben Sßintern, 
roeldje nur roenig Schneefälle aufjuroeifen hatten. 
Jd) glaube ben ©runb biefer SBarjrneíimungen barin 
fudjen ju muffen, baß in ftrengen, fdjneereidjen 3Bin= 
tern, roobei oft ber Boben mit einer, mehrere Sdjurj 
tiefen Sdjneetjülle hebeclt ift, in Aolge bes Dabei 
eintreteubcnBiabrungStnangels geroö&nlidj ein guter 
Tbetl ber Souintcrbruten ut ©ruube geht,* roorüber 
id) fdjon einmal in ben Spalten ber «Sdjroalbe» 
©elegenheit hatte Ermahnung JU madjen. J u ben 
Jahren ihres jarjíreidjen BorfomiuenS pflegen fiel) 
biefe Bogel mr ftcrbft--, 2Bittter= unb ©ommerjeit 
Ijäufig in Keinen gefelligen pflügen oon 12 bis 15 
Stüde beifaiumen ju halten. 

3. Chrysomitris spinus L . foiuiut jiuav oor, 
aber roomöglicb noch loeniger zahlreich, roie ber 

* 2tucf) roirb teuer getabe in biefer JatjreSjeit biefeii 
SSÖgetn oon Seiten ber iSogelfteller, jo mit jetir oft fei= 
tenS tjalbroüdjfiger jinaben, roeldje fid) mit bem Üoget--
fange Befdjäftigen, am Ej&uftgften unb erfotgreidjften nad)= 
geftellt, roaS »ielteidjt aud) einiges ju tf)rer SBermtnberung 
im Saufe ftrenger Sßinter beitragen büxfte, roeldjes tê = 
tere id) übrigens gleidjfallS an Dem, im Xerte angeführten 
Orte eingetjenber betianbelte, 
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faj; télen azonban, a mikor nálunk csupán 
csak mint kóborló madár szokott mutatkozni, 
nagy hó idején némelykor lépvesszövel köny-
nyen fogható. 

4. Acanthis cannabina L . —• meglehetősen 
közönséges és gyakori. 

5. Ligurinus chloris L . — Igen közönséges 
és gyakori, itten számra nézve a pinty és a 
házi veréb után következik. Úgy látszik, hogy 
ez a faj még a szigorú teleket követő idők
ben sem apad meg nagyon és mint állandó 
madár majdnem egyenlő számban található 
vármegyénk minden tájékán, a hol szintén k i 
sebb csoportokba verődve él. 

(i. Coceolhraustes vulgaris P a l l . — Előfordul 
ugyan, de nem igen nagy számban. 

7'. PgrrhalamajorBY. —Té len hasonlóképen 
meglehetősen közönséges, de úgy látszik, hogy 
itt nem minden évben mutatkozik egyforma 
számban; máskülönben azonban abban az idő
szakban mind ig kellő mennyiségben található. 
E madarakat leggyakrabban az 1889—1890. évi 
telén es pedig annak utolsó harmadában figyel
hettem meg, a mely időszak különösen abban 
tünt k i . hogy az nagyobb havazás nélkül száraz 
és mérsékelten hideg volt .* Úgy látszik, hogy 
nyáron ez a madár itt csak csekély számban 
tartózkodik és véleményem az, hogy az leg
inkább a Kárpátokba és azoknak a dunántúli 
déli közvetetlen elágazásaiba, valamint nagy 
részben talán Észak-Európába húzódik és e sze
r int az az i t teni vidéknek csupán csak a ritkáb
ban költő madarai sorába veendő. 

S. Passer ilomestieus L . — M i n t általában az 
egész Közép-Európának összes vidékein, a hol 
a gabonatermelést nagy mértékben űzik úgy 
hasonlóképen itt is nagy tömegben tartózko
dik mint állandó madár. Igen gyakori ven
dég a kertekben is, a ho l az a gyümölcsiák, 
de kivált a cseresznyefák termését rongálja, a 

* Máskülönben az akkori tél deezember havában 
majdnem szakadatlanul havazott és az időjárás állan
dóan hideg volt, de január hó kezdetén az idő meg
enyhült és olvadni kezdett, míg ellenben február hó 
első napjaiban — noha mérsékeltebb mértékben — 
az időjárás újból hidegebbre fordult, és mint ilyen 
kitartott az egész hónapon át ; márczius hónap első 
napjainak lefolyása után aztán annál gyorsabban in
dult az idő a tavaszodásnak. 

oorige. SBirb aber bemuugeadjtel im SBinter, roo 
felbft fidj berfelbe blofe als ©tridjoogel bei uns auf 
uibalten fdjeint, beunod) bei tiefem ©djnee mandj= 
mal mit Seimrut^en jiemlid) leidjt gefangen. 

4. Acanthis cannabina L . giemltcfi gentein unb 
tjetuftg. 

5. L igur inus chloris L . Scbr gemein unb beiufig 
unb nadt bem Budjfiní unb £ausfperling fo jietm 

lieb ber am jaljlreidjften bier ooríommenbe Tief 

fdjnábler. Teriéibe fcheint fidj aud) nach ftrengen 

SBintern burdjaue nidjt ni minbern unb fommt fo 

jiemlidj alle galjre gleidj jaljlreid) unb beiufig bier 

in allen ©egenben unferes EomitateS als ©taub; 

ooge! oor, fieb audj öfters in Keinen pflügen bcifaim 

tuen tjattenb. 

6. Coccothraustes vulgaris P a l l . fommt oor, 

bodj nidjt aHju .mblreicb. 

7. Pyr rhu la major B r . int äßinter gleichfalls 

jiemlidj gemein,fdjeint jebod) nidjt alle ,Vbre gleidj 

jablreid) bier oorjufommen, ift aber bennodj im 

ßaufe oiefer ^atjresjeit mehr ober minber immer in 

entfpredjenber ÜDtengeoortjanben. 2lm Imufigftou be= 

merfte id) biefe Bogel im SBtnter oon 1889 auf 

1890, unb noar int lebten Trit tel besfelben, meld)e 

Sjarjresjeit fid; bamals oorgugsroeife burdj trodene 

unb gemäßigte Kälte obne nennensroertlje ©djnee 

fälle aufjuroeifen, ausjeidjnete.* 3 m ©ontuter fdjeint 

fid) biefer Bogel bier nur äiemlidj toenig auf}ut)at= 

ten,unb bürftefidj, meines ©radjtens nach, oorjugö; 

roeife in Die Karpathen unb bereu gleidj unmittek 

bar, jenfeits ber SDonau (iegenben füblidjen 3lus= 

lättfer, fo roie oielleid)t aud) jum grofjen Tbeile nadj 

3lorb=6uropa ntrütf.ucbeu, unb ift bemnadj blofj nt 

ben etwas felteneren Brutoögeln ber (jiefigen (Segen 

ben ;u jäbten. 

8. Passer domesticus L . 9Bte fo jiemlid) in allen 

ebenen Sanbftridjen Wittel (Suropa's, mofelbft 

©etreibebau in ausgebeb^ntem üDtafje betrieben roirb, 

fo auch bier maffenbaft als ©tanboogel anzutreffen. 

3ft aud) in ben Dbftgärten bättfig ,ui finben, um 

berfelbe beu Baumfrüditen, natnentlicb aber beu 

reifen Mirfcben jiemlidj nadjfteŰt unb baljcr gar 

* 3m üfirigen mar bet bamattge äßintet im SRonote 
Sejemfiet «on beinahe fortroäb,renber Schneefällen oerfiun" 
ben mit jicmlid) anfjaltenbet Satte begleitet, worauf fiel) 
jebod) nact) Beginn bes Sanuar's Sfjauroetter mit nuobau= 
ernb milber Temperatur einfteltte, bem jebod) in ben erften 
lagen beö gebruars abermals, obrootjl fdjon gemäßigtere unb 
trodene Sälte nadjfolgte, íueldje aud) biefen SRonat [Jur
büro) fortrcätjrenb anhjelt, roorauf fid) jebod) nnd) Slblauf 
ber erften Tage bes 30lärjt=S0lonateS befto rafdjer ber 
grüb,lmg bemeribar madjte. 



miért a kertészek igen merész és kapzsi tolvaj
nak tartják e kellemetlen vendéget. 

0. Passer montanus L . — Hasonlóan gyakori 
és közönséges, noha nem annyira, min t az 
előbbi. 

10. Emberiza citrinella L . —• Rendkívül kö
zönséges és gyakori és a házi veréb, a közönséges 
pinty, a zöldike és a búbos pacsirta után az 
itten lehetőleg legszámosabbau élö apró mada
rak egyike. Télszaka igen gyakran gazdasági 
udvarokba és a csűrök közeiebe is jön, a hol a 
gabonahulladékra és annak maradványaira ta
lálhat. 

11. Alauda eristata L . — E z a madár is — 
mint azt már említettem — szintén az itten a 
legszámosabbau előforduló fajok közé tartozik 
és a zord időszakban hasonlóképen igen nagy 
mennyiségben található a mezővárosok és fal
vak utczáin és terein. 

12. Alauda arvensis L . — Ugyancsak gyakori 
madár ez is, és hangját már márczius hó elejé
től hallhatjuk. Vármegyénk m i n d a két pa
csirta fajnak igen kedvező tartózkodási helyül 
szolgál, a mennyiben az itten nagy területet el
foglaló gabonaföldekre és legelökre, szóval ró-
nás vidékre talál. 

13. Turtur auritus Gray. — Gyakor i és a 
közép-európai három galambfaj közül ez fordul 
itten elö legnagyobb számban. Megérkezési ideje 
április közepének második fele. A Magyar
óváron lévő, ki r . herczegi parkban, mely utób
biban úgy lombos, min t tűlevelű fák is vannak, 
még az igen látogatott helyeken is nagyon gyak
ran található és azt hiszem, hogy itten költ is. 
Miután a m i varmegyénk és nevezetesen M a -
gyar-Ovárnak környéke igen nagy terjedelmű 
gabonaföldeken kívül még igen tekintélyes erdő
ségekkel is bír — úgy látszik — min tha a ter
mészet maga is a legjobban gondoskodott volna 
boni galambfajainknak úgy megélhetéséről, mint 
azok elterjedéséről. 

14. Columba oenas L . — Előfordul, s nem 
is ritkán, mindazonáltal távolról sem annyira 
gyakori, min t az előbbi faj. Már igen kora 
tavaszszal érkezik hozzánk és Magyar-Ováron 
a k i r . herczegi parkban tartózkodik. 

15. Columba palumbus L . — Előfordul az 
is, ámbár sokkal gyérebb számban. 

mandjmal ben ©ártnern als fredjer, lüfternerDbfb 
bieb Remiid) unroillfoimueit erfdjeint. 

0. Passer montanus L . Ebenfalls gemein unb 
häufig, roierooíjl nidjt in foídjet Slirjaljí, mie ber 
norige. 

10. Ember iza citrinella L . Sufjerft gemein unb 
häufig unb nach bem §ausfperling, Budjfinfen, 
©rünlinge unb ber Haubenlerche, ío ziemlich ber 
am jafjlreidjften hier íebenbe Kíeinnogeí. Kommt jur 
SQBintergeit audj jiemíidj ijäufig in bie ©efjöfte unb 
in bie -Rahe ber ©djeunen, mo ftdj nodj @etreibe= 
abfalle unb bereu Ueberrefte oorfínben. 

11. Alauda eristata L . ^aíjít, mie bereits er= 
mahnt, gleichfalls ju ben am jahlreidjften bier oor= 
fommenben Bogelarten unb ift roährenb ber rautjen 
Jahreszeit ebenfalls ín größerer älnjaht in ben 
©äffen unb auf ben Bläjsen ber Rieden unbTörfer 
anzutreffen. 

12. Alauda arvensis L.Jft ebenfalls Ijäufig unb 
uom Beginn bes Märjmonates an ju hören. Beibe 
Serdjenarten finben itt unferem Eomitate, Slngefidjts 
ber roettljin auSgeberjnten ©etreibefelber unb £mt= 

roeiben, foroie audj ber meiftetttljeils oorfjanbenen 

©benen, ein fehr günftiges Terrain als 2(ufent--

fjattsort. 

13. Turtur auritus Gray, iQäufig unb unter ben 

brei Mittel=líuropa angehörenben Taubenarten am 

jahlreidjften hier oorfommenb. 21nfunftSjett le|teS 

Mi t t e l bes 2Iprils. Jft felbft an oon9Jienfdjen jiem= 

íidj häufig befudjtcn Orten im erjfjgl. ^atk von 

Ung.=2tltenbttrg (roeldj Unterer foroofjl Saubroalb, 

als audj Jiabelfjoljbeftäube 6efi|t) jiemtidj jarjlreidj 

anzutreffen unb bürfte meines ©radjtenS nadj auch 

brüten bafelbft. T a bas hieftge ßomitat, nament= 

(ich aber bie Umgebung oon Ung.=2litenburg felbft 

nebft ausgebehnten ©etreibefelbern, aud) nod) immer 

jiemlid) errjeblidje SBalbbeftänbe befifet, fo ift gleich; 

fam non ber 9iatur für baS Borfommen unb bie 

Verbreitung uuferer einijeimifdjen Taubenarten auf 

bas befte geforgt. 

12. Columba cenas L . Kommt rror unb nidjt 

eben afJbju feiten, bennodj aber bei meitem nidjt fo 

häufig, mie bie nötige. Sangt bereits fehr jeitlidj im 

Frühling hier an unb roirb audj ju Uug.--2llten&urg 

im erjhgi. tyaxh angetroffen. 

14. Columba palumbus L . Kommt aud) oor, 

roierootjl fdjon oiel fpärlidjer. 


